
Plan działania Sądu Rejonowego w Gdyni na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

ZADANIA DO WDROŻENIA NA LATA 2022 – 2023 

Zakres dostępności Zadania do wdrożenia 

Dostępność 

architektoniczna 

Budynek A przy Pl. Konstytucji 5 

Opracowanie aktualnej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, bądź 

głosowy 

 

Oznaczenia krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami (wyróżnienie początku i końca 

wszystkich biegów schodów) 

 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w 

inny sposób poprzez zakup krzesła ewakuacyjnego 

 

Budynek przy ul. Podolskiej 21 

Opracowanie aktualnej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, bądź 

głosowy 



Dostępność cyfrowa Monitorowanie strony Internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. 

Modernizacja strony internetowej i dostosowanie jej do wymogów ustawy 

Aktualizacja deklaracji dostępności Sądu. 

 

Przeszkolenie pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

Budynek A przy Pl. Konstytucji 5 

Instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie 

słyszenia w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów Sądu oraz w Biurze Podawczym. 

 

Opracowanie zasad wstępu dla osób z psem asystującym do budynku Sądu oraz 

opublikowanie ich na stronie Internetowej. 

 

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się o których 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) - Zapewnienie tłumacza języka migowego 

online na stronie internetowej. 

 

Opracowanie i wdrożenie procedury wskazującej w jaki sposób prowadzona ma być 

ewakuacja i ratowanie osób o szczególnych potrzebach przebywających na terenie budynku 

Sądu. 

 

Budynek przy ul. Podolskiej 21 

Instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie 

słyszenia w Biurze Podawczym. 



 

Opracowanie zasad wstępu dla osób z psem asystującym do budynku Sądu przy ulicy 

Podolskiej 21 oraz opublikowanie ich na stronie Internetowej  

Budynek A przy Pl. Konstytucji 5 oraz Budynek przy ul. Podolskiej 21 

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się o których 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) - Zapewnienie tłumacza języka migowego 

online na stronie internetowej 

 

Opracowanie i wdrożenie procedury wskazującej w jaki sposób prowadzona ma być 

ewakuacja i ratowanie osób o szczególnych potrzebach przebywających na terenie budynku 

Sądu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WDROŻENIA 

 

Lp. Element planu Szacowany 
termin realizacji 

Niezbędne działania 
Komórka organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację 

1. Opracowanie aktualnej 

informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w sposób wizualny, 

bądź głosowy  

Do końca II 
kwartału 2023 roku 

• Zamieszczenie 
aktualnych informacji na 

temat rozkładu 
pomieszczeń  

Oddział Gospodarczy 
Oddział Informatyczny 

2. Oznaczenia krawędzi schodów 

pomiędzy kondygnacjami 

(wyróżnienie początku i końca 

wszystkich biegów schodów) 

Do końca grudnia 
2022 roku 

• Dokonanie niezbędnych 
uzgodnień z 

konserwatorem zabytków 
• Zaprojektowanie i 

wykonanie zamówienia i 
wybór oferty 

 

Oddział Gospodarczy 

3. Zapewnienie osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób 

poprzez zakup krzesła 

ewakuacyjnego 

Do końca grudnia 
2022 roku 

• Analiza ofert 
• Zabezpieczenie środków 

w budżecie 
• Wybór oferty 

Oddział Gospodarczy 
Oddział Finansowy 

4. Monitorowanie strony 

Internetowej Sądu w zakresie 
wymagań obowiązujących 

przepisów. Modernizacja strony 

internetowej i dostosowanie jej 
do wymogów ustawy. 

Do 31 marca 

każdego roku i 
niezwłocznie gdy 

strona Internetowa 

podlega zmianie 

• Aktualizacja strony 

Internetowej 

Koordynator ds. dostępności  

Oddział Informatyczny 



5. Aktualizacja deklaracji 

dostępności Sądu oraz 

udostępnienie jej w sposób 

dostępny cyfrowo. 

Na bieżąco • Zamieszczenie na stronie 

Internetowej 

Koordynator ds. dostępności 

Oddział Informatyczny  

6. Dostosowanie strony 

Internetowej w zakresie 

zamieszczenia dodatkowych 

informacji tekstowych do 

informacji przekazywanych za 

pomocą koloru.  

W ramach 

konsultacji z 
Audytorem 

ustalono, że 
rekomendowane 

zalecenie należy 

zrealizować tylko w 
odniesieniu do 

informacji 
przekazywanych za 

pomocą koloru 

• Przyjęto do realizacji  Oddział Informatyczny 

7. Przeszkolenie pracowników w 

zakresie dostępności cyfrowej 
oraz na temat właściwych 

zachowań w kontakcie z osobami 
z niepełnosprawnościami  

Do końca II 

kwartału 2023 roku 

• Analiza dostępnych ofert 

szkoleniowych i wybór 
oferty  

Oddział Administracyjny 

 

8. Zakup i instalacja pętli 

indukcyjnych lub innych 

urządzeń wspomagających 

słyszenie w pomieszczeniach 

Biura Obsługi Interesantów 

Sądu, Biura Podawczego oraz w 

Czytelni Sądu. 

Do końca grudnia 

2022 roku 

• Analiza potrzeb i dobór 

najlepszych rozwiązań 
 

Oddział Gospodarczy 

Oddział Finansowy 
 

9. Opracowanie zasad wstępu dla 

osób z psem asystującym do 

Do końca listopada 
2022 roku 

• Opracowanie i wdrożenie 
regulacji  

Oddział Administracyjny 



budynku Sądu oraz 

opublikowanie ich na stronie 

Internetowej  

 

10. Zapewnienie tłumacza języka 

migowego online na stronie 

internetowej 

 

Do końca II 

kwartału 2023 roku  

• Analiza dostępnych ofert 

• Wybór oferty 

Oddział Gospodarczy 

Oddział Informatyczny 
Oddział Finansowy 

11. Opracowanie i wdrożenie 

procedury wskazującej w jaki 

sposób prowadzona ma być 

ewakuacja i ratowanie osób o 

szczególnych potrzebach 

przebywających na terenie 

budynku Sądu 

 

Zaktualizowano 

instrukcję 
przeciwpożarową o 

punkty związanie z 
ewakuacją i 

ratowaniem osób o 

szczególnych 
potrzebach 

przebywających na 
terenie budynku 

Sądu w 
październiku 2022 

roku 

• Zrealizowano Oddział Gospodarczy 

 

 

 

 


